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Tárgy:  Döntés Dr. Pusztai István közterületre kihelyezni kívánt virágládái 
ügyében benyújtott fellebbezésében.  

 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Pusztai István, 
Nagykovácsi Puskin utca 39. szám alatti lakos fellebbezését  

                                                          elutasítja és a  
Polgármester  06-72/2/2013. számú, 2013. június 17- én kelt határozatát helyben    
                                                             hagyja.   
 
A határozat ellen, annak közlésétől számított 30 napon belül – jogszabálysértésre 
hivatkozással – a Budakörnyéki Járásbírósághoz címzett, de a Nagykovácsi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához benyújtott kereseti kérelemmel élhet. A 
pert az Önkormányzat ellen kell indítani. 

Dr. Pusztai István, Nagykovácsi Puskin utca 39. szám alatti lakos még 2012. 
augusztus 06-án iktatott levelében kérelmezte, hogy a fenti számú ingatlana előtt a 
közterületre 3 db virágládát helyezhessen ki. (fotómelléklettel és helyszínrajzzal) 

Az akkor érvényes helyi szabályozás alapján nem volt lehetőség ilyen jellegű 
közterület használati igénybevétel engedélyezéséhez.  

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 12/2007. (V.17.) rendelete a közterület-
használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról, és a közterület-használati díj 
mértékének és fizetési módjának megállapításáról és annak szabályairól 
(továbbiakban: helyi rendelet) módosításra került.  

A helyi rendelet 15/A. § szerint: 

 „Nem kell közterület-használati díjat fizetni a közterületre kihelyezett mobil 
virágládák esetében, azonban azok kihelyezését megelőzően hatósági engedélyezés 
végett helyszíni fotóval és kézzel készített vázrajzzal ellátott kérelmet kell benyújtani 
a Polgármesteri Hivatalban. Az engedélyt – a f őépítész állásfoglalásának 
kikérése után – a polgármester adja meg az alábbiak  figyelembevételével:   
a) a virágládák a parkolási lehet őséget nem vonhatják el, a hókotrást és a 
gyalogos és gépjárm űforgalmat nem akadályozhatják…”  

A mellékelt főépítészi állásfoglalás szerint Györgyi Zoltán főépítész úr nem javasolta 
a virágládák kihelyezését. 
Annak ellenére, hogy mobil jellegű virágtartó edények kihelyezéséről van szó, azok a 
gyalogos és járműforgalmat akadályoznák. 



A Képviselő-testület a fellebbezést megtárgyalta, a fellebbezésben foglaltakkal nem 
értett egyet, így a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 

A bírósági felülvizsgálat jogalapja a közigazgatási hatósági eljárásról és 
szolgáltatásról szóló 2004. évi CXL. Törvény (továbbiakban: Ket.) 109.§ (1) bekezdés 
b. pontja.  
Jelen határozatot, a helyi rendelet 15/A. § és 15/A. § (a) bekezdése, valamint a Ket. 
105.§ (1) bekezdésére alapozta. 
Hatáskörét a Ket. 107.§ (1) bekezdése, illetékességét a Ket. 21.§ (1) bekezdés b. 
pontja állapítja meg.    
 
Határid ő: azonnal 
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 Bencsik Mónika  dr. Imre Gábor 
 polgármester mb. jegyző 
 
 

A Képvisel ő-testület a fenti határozatot a jelenlév ő 9 képvisel ő 
8 igen szavazatával 1 tartózkodás mellett hoztam me g. 

 
 


